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O recém-nascido será examinado, pesado, medido e identificado com uma pulseirinha inviolável, idêntica à que será colocada em você no momento da 

além de estar junto ao seu bebê durante a internação, você acompanhará e receberá orientações necessárias sobre amamentação e cuidados do recém-





A Galeria do Bebê é um espaço onde os pais podem compartilhar com amigos e familiares informações e fotos do seu bebê, nascido na Maternidade 

do Hospital Vera Cruz. 

Para ter acesso à ferramenta, os pais serão cadastrados por uma equipe do hospital, receberão uma senha e a partir daí poderão administrar o 

conteúdo*, apresentando ao mundo como seu bebê é uma criança linda e cheia de vida!

O nascimento de um bebê é um acontecimento muito especial e a equipe do Hospital Vera Cruz nutre o desejo de compartilhar esse momento único 

com todos os seus clientes. Nesta seção, você acompanha a galeria de fotos dos recém-nascidos que chegaram ao mundo com a ajuda dos profissionais 

da maternidade. Para participar basta aceitar o convite que receberá via e-mail e disponibilizar uma foto do seu bebê, após assinatura, orientação e 

aceitação dos termos.

FAMÍLIA  HOSPITAL  VERA CRUZ



Outras informações da Maternidade do Hospital Vera Cruz poderão ser acionadas no site  www.hospitalveracruz.com.br ou através da 

Ouvidoria no telefone  (019) 3734-3104 

ouvidoria@hospitalveracruz.com.br
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VACINA  PNEUMOCÓCICA CONJUGADA 

VACINA  MENINGOCÓCICA

Existem duas vacinas contra o pneumocócico, sendo na rede pública aplicada a vacina pneumocócica 10 valente e nas clínicas privadas a 

A N. Meningitides é também uma das principais causas da meningite e septcemia fulminante em todas as faixas etárias. Os sorogrupos A ,B, 

C, W, X e Y respondem pela maioria dos casos de doença meningocócia . De 5% a 15% da população mundial pode ser portadora e 

transmissora mas não apresentar nenhum sintoma, podendo infectar grupos mais suscetíveis como criança e idosos.

O índice de fatalidade é alto, mesmo quando diagnosticada rapidamente e tratada imediatamente. Apesar de ter tratamento, um a cada 5 

infectados morre pela doença e entre os sobreviventes, até 20% ficam com sequelas com problemas neurológicos, membros amputados ou 

surdez. 

A Sociedade Brasileira de Imunização sugere o seguinte esquema  de doses para a rotina de vacinação contra a doença meningocócia em 

crianças:

- 3 meses: Meningocócica C conjungada e Meningocócica B;



VACINA  ROTAVÍRUS

VACINA HERPES ZÓSTER

A vacina contra o Herpes Zóster, popularmente conhecido como cobreiro, é indicado à partir dos 50 anos. A doença consiste na reativação do 

vírus da varicela. Uma das consequências são as fortíssimas dores, que podem durar até 1 ano.

lRetire com a secretária do curso o calendário de vacinação atualizado.

VACINA  H.P.V. (PAPILOMAVÍRUS HUMANO)

Vacina que protege contra o câncer de colo de útero, pênis, ânus e orofaringe. Atualmente está indicada para mulheres e homens à partir de 9 

anos em 3 doses. Sempre que possível deve ser aplicada preferencialmente na adolescência, antes de iniciada a vida sexual. Pode ser aplicada 

em qualquer idade e independente do início da vida sexual.



































Disque Amamentação
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